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WPROWADZENIE

INFORMACJE NA TEMAT
PRZEPROWADZONEGO
BADANIA

Niniejszy raport jest podsumowaniem bada-

nia będącego częścią projektu „Od diagnozy do strategii
– model planowania rozwoju usług publicznych”. Projekt,

realizowany we wszystkich dzielnicach Warszawy oraz
czterech gminach podmiejskich – zakłada partycypacyjne

stworzenie strategii rozwoju wybranej usługi publicznej.
Targówek, wraz z dwoma innymi dzielnicami: Pragą Północ

i Pragą Południe został objęty rozszerzonym modułem

badawczym. Oznacza to, że obok zrealizowanych w całej
Warszawie badań ilościowych dotyczących jakości życia
mieszkańców i ich opinii na temat najważniejszych usług
publicznych, przeprowadzono także dedykowane badanie

poświęcone wybranej przez dzielnicę dziedzinie – usłu-

gom przedszkolnym. Badanie to objęło swoim zakresem

użytkowników tej usługi – rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkoli (zarówno publicznych, jak i prywatnych)
na terenie dzielnicy.

Aby planowanie strategiczne nie było działaniem

oderwanym od istniejących uwarunkowań, niezwykle
istotne jest zdiagnozowanie potrzeb użytkowników da-

nej usługi i zebranie ich opinii na temat dotychczasowej
jakości usług. Temu właśnie służyły zrealizowane i pod-

sumowane w tym dokumencie badania. Poniższy raport
zawiera opis najważniejszych wyników i wniosków płynących z przeprowadzonej diagnozy – zarówno w odniesieniu

do sygnalizowanych przez mieszkańców potrzeb, jak i ich
recenzji świadczonych usług.

Mamy nadzieję, że zebrany w tym dokumencie ma-

teriał pozwoli spojrzeć na dostarczane usługi oczami jej
odbiorców i pomoże tak zaplanować jej rozwój, by trafnie

i skutecznie zaspokajała potrzeby mieszkańców dzielnicy.

Całość zrealizowanego w styczniu i lutym
procesu badawczego składa się z dwóch typów badań: badania ilościowego (ankietowego) oraz badania
jakościowego (bezpośrednich rozmów z wybranymi
osobami). W badaniu ilościowym wykorzystano dwa
typy ankiety: papierową (dostępną na terenie dzielnicy
w 44 punktach, przede wszystkim w przedszkolach
publicznych, szkołach podstawowych oraz w parafiach)
oraz internetową, dostępną na stronie www.um.warszawa.pl/badanie. Do udziału w badaniu zaproszono
wszystkie osoby (niezależnie od miejsca zamieszkania),
których dzieci korzystają z usług przedszkolnych na
terenie dzielnicy. Udało się uzyskać 560 wypełnionych
ankiet (z czego przeważająca ilość była w wersji papierowej). Niektóre osoby nie odpowiedziały na wszystkie
pytania (np. „porzuciły” ankietę przed jej końcem),
dlatego czasami liczba odpowiedzi na dane pytanie
jest mniejsza niż 560.
Drugim typem zrealizowanych badań były badania jakościowe. Polegały one na bezpośredniej rozmowie
z osobami spełniającymi odpowiednie kryteria. Rozmowa przyjęła formę wywiadu grupowego (FGI) – oprócz
badacza wzięło w nim udział min. osiem osób. W sumie
odbyły się trzy takie spotkania. W dwóch spośród nich
uczestniczyli rodzice dzieci 3 i 5-letnich uczęszczających do jednej z czterech wskazanych przez dzielnicę
placówek. Jeden wywiad grupowy przeprowadzono
z mieszkańcami dzielnicy będącymi rodzicami dzieci
w wieku przedszkolnym, które nie korzystają z przedszkoli. Dodatkowo przeprowadzono cztery wywiady
indywidualne z pracownikami instytucji świadczącymi
usługi dla dzieci przedszkolnych na terenie Targówka
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PRZYJAZNOŚĆ
DZIELNICY
WOBEC RODZICÓW
Z MAŁYMI DZIEĆMI
PRZESTRZEŃ ZIELONA
(przedszkola niepubliczne, „kluby malucha”). Ostatnim

elementem badań jakościowych były spacery badawcze, technika polegająca na oprowadzaniu badacza przez

mieszkańca dzielnicy (posiadającego dziecko w wieku

przedszkolnym) po Targówku i wskazywaniu miejsc przyjaznych i niezbyt przyjaznych rodzicom i małym dzieciom
w obszarze dzielnicy.

Badani zgodnie zauważali bardzo duże wewnętrzne zróżnicowanie dzielnicy pod względem ilości
placów zabaw, przestrzeni zielonych oraz przedszkoli.
Główna „granica” przebiega między starszymi a nowszymi częściami dzielnicy. Fragmenty Targówka, które
powstawały w latach 70 i 80 (głównie na terenie Bródna i Targówka Mieszkaniowego) postrzegane są przez
mieszkańców jako zielone i przyjazne, szczególnie wobec
rodziców z małymi dziećmi. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na występujące dość licznie place zabaw
(nawet niewielkie), czy zielone podwórka (przestrzenie
między blokami). Najlepszym, wręcz wzorcowym przykładem takiej przestrzeni jest Park Bródnowski, który
przez wszystkich badanych był wskazywany jako najlepsze
miejsce do spędzania czasu z dziećmi. Obserwacje te potwierdziły się także w trakcie zrealizowanych spacerów
badawczych. Część badanych dodatkowo zauważała, że
modernizacje i remonty realizowane są przede wszystkim
na terenie Bródna. Od Targówka Mieszkaniowego, bądź
Bródna wyraźnie odcina się Zacisze, czy też Targówek
Fabryczny. Te dwie części dzielnicy (choć różniące się
między sobą typem zabudowy) łączy brak placów zabaw,
skwerów lub innych przestrzeni szczególnie przyjaznych
dla mały dzieci i ich rodziców. Jest to szczególnie zauważane na terenie nowych inwestycji, które nie przewidują
zielonej przestrzeni publicznej.
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Mieszkam na Targówku Fabrycznym, tam nic nie
ma, tam jest tylko ten developer, który pobudował te

można wysłać na różne zajęcia plastyczne, muzyczne -

tylko za wszystko musimy płacić.

bloki, bloki są wybudowane, są place zabaw trochę słabo
rozwinięte, są małe, niewystarczające są dla tych dzieci.
Ja mam szczęście mieszkać przy samym Targówek
Ratusz, więc śmiejemy się, że widać, że ten burmistrz wokół robi, place zabaw wyłożone tą gąbeczką syntetyczną,

DODATKOWE USŁUGI DLA DZIECI
PRZEDSZKOLNYCH

mnóstwo tych imprez jest w tym parku Bródnowskim,
więc ja powiem szczerze, w porównaniu z centrum to ja
jestem zachwycona.
Generalnie dużo się dzieje na Bródnie, bo my nie
mylmy, dużo myli Bródno z Targówkiem, tak, bo Targówek właściwy to jest mieszkaniowy, a tu jest Bródno.
Na Bródnie dzieje się bardzo dużo. A na Targówku tym
właściwym nie dzieje się nic

Badani podkreślali, że oferta innych, do-

datkowych usług dla dzieci w wieku przedszkolnym (np.
zajęć kulturalnych) nie jest zbyt rozwinięta. Znajomość

miejsc, które miałyby odpowiednią ofertę jest bardzo
niewielka. Niektórzy spośród rodziców wymienili klub

Kołatka, czy klub Pinokio, zaznaczając, że są to kluby
prowadzone przez spółdzielnie.

Są kluby osiedlowe, tak jak klub Kołatka, Pinokio.

LOKALIZACJA PRZEDSZKOLI
Kolejnym niezwykle ważnym aspektem
świadczącym o przyjazności dzielnicy wobec małych dzieci
i ich rodziców jest rozlokowanie przedszkoli (zwłaszcza
publicznych) na jej terenie. Tutaj również badani zauważali
wyraźne wewnętrzne zróżnicowanie Targówka. W starszych częściach dzielnicy od lat funkcjonują te same,
publiczne przedszkola (w niektórych miejscach jest nawet
ich „zagęszczenie”). Z kolei w nowych, gdzie mieszka coraz więcej osób brak tego typu placówek (w najlepszym

Tak, tam dzieci można wysłać na różne zajęcia plastyczne,
muzyczne - tylko za wszystko musimy płacić.

Tutaj jest jeden ogródek na Targówku i nigdzie więcej

nie ma. Na Bródnie.

Oferta domów kultury (Zacisze oraz Świt) nie była

znana badanym i kojarzyła się z czymś, za co trzeba dodatkowo, dość dużo, płacić. O istnieniu Ogródka Jorda-

nowskiego (w którym odbywały się wywiady) wiedziały
wcześniej tylko nieliczne osoby, dla wielu spośród bada-

nych była to pierwsza wizyta. Wydaje się więc, że problemem nie jest zbyt uboga oferta zajęć dla najmłodszych

dzieci, lecz raczej niezbyt skuteczne informowanie o niej.

przypadku pojawiają się przedszkola prywatne, które
budziły zastrzeżenia części badanych, opisane poniżej).
Budując nowe osiedla nikt nie myśli o przedszkolach
ani szkołach zupełnie. Stąd tutaj nie możemy się dostać.
My tu mieszkamy, bo przyjeżdżają, przyjmują dzieci spoza
rejonu.
Na pewno jest zagęszczenie przedszkoli tam, gdzie
są te stare gierkowskie bloki takie, tak, z lat 70’, 80’.
Na pewno tam, gdzie są te nowe osiedla nie ma
przedszkoli. A okolice środka Bródna to jest jedno na
drugim właściwie z państwowych przedszkoli. Są kluby
osiedlowe, tak jak klub Kołatka, Pinokio. Tak, tam dzieci
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zabawa

satysfakcja

kolejki

beztroska

samodzielność
edukacja

ciepło

dzieci

PRZEDSZKOLA NA
TERENIE DZIELNICY
TARGÓWEK
Podstawowe skojarzenia rodziców z przed-

wykształcona

szkolami są bardzo pozytywne. Badani spontanicznie

radość

wskazywali przede wszystkim na korzyści wynikające

przyjazne

samego, jak i dla rodziców). Wśród zalet najważniejszych

rozwój

z posyłania dziecka do przedszkola (zarówno dla niego
z perspektywy rodziców wymieniano przede wszystkim: możliwość opieki, bezpieczeństwo, rozwój dziecka
(zwłaszcza jego samodzielności).

grupa

dom

cierpliwość
uspołecznia

kadra

atrakcje

bezpieczeństwo

opieka

wyrozumiałość

kontakt

Rysunek 1:
Spontaniczne
skojarzenia
z przedszkolem

Satysfakcja, ponieważ dzieci przychodzą szczęśliwe,

że mogą się bawić, mogą się uczyć, ja jestem zadowolona,

bo mam blisko, to jest raz, do przedszkola, i to, że dzieci są
tam szczęśliwe i bezpieczne przede wszystkim.

Rysunek 2:
Różnice pomiędzy przedszkolami
publicznymi i niepublicznymi – technika
projekcyjna z badań jakościowych

Wymieniano także zabawę (różnorodną i urozmaiconą), kontakt z innymi dziećmi, co odwołuje się
do korzyści najważniejszych z punktu widzenia dziecka. Pojawiły się także bardzo pozytywne skojarzenia
bezpośrednio odnoszące się do atmosfery panującej

No cóż,
wybrałem to,
co było dostępne
na rynku

Mam więcej
kasy, więc
wymagam

w przedszkolu: ciepło, domowość, beztroska. U pojedynczych badanych pojawiły się negatywne skojarzenia
nawiązujące przede wszystkim do problemów z zapisem
dzieci do przedszkoli publicznych.
Mając na myśli przedszkole, do którego chodzi moje

Dopiero
w dwudziestym
przedszkolu
moje dziecko
zostało przyjęte

Płacę jak
za zboże,
ale wybrałem to,
które uważam
za najlepsze.

dziecko, to skojarzyło mi się drugi dom, czyli takie bardzo ogólne, dużo można w to wsadzić, bezpieczeństwo,
zabawa i przyjaźnie, i coś miłego.
Zabawa to z perspektywy dziecka, też samodzielność, bo tak naprawdę ono uczy się tej samodzielności.
Poznaje rówieśników, poznaje pasje, może rozwijać
zainteresowania w jakiś sposób.

przedszkole publiczne

przedszkole niepubliczne

13

PORÓWNANIE PRZEDSZKOLI
PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH
Ogólna ocena jakości usług oferowanych

przez przedszkola publiczne i niepubliczne jest dość

zbliżona. Wśród rodziców posyłających swoje dzieci do

przedszkoli niepublicznych jest wiele osób, które do tej
decyzji zostały zmuszone ponieważ nie zdołały zapisać

dziecka do placówki publicznej. Takie osoby mają świadomość odpowiadającej im jakości usług w przedszkolach

publicznych, ale barierą okazuje się słaba dostępność

tej usługi. W przedszkolach niepublicznych doceniają

przede wszystkim niewielkie grupy oraz dużą różnorodność zajęć dodatkowych. Mimo to, dla wielu z nich nie

równoważy to bardzo wysokich kosztów takiej edukacji.
Z kolei rodzice posyłający dzieci do przedszkoli publicznych, są zadowoleni ze swojej decyzji, a użytkowników

placówek niepublicznych postrzegają przede wszystkim

jako osoby bardzo majętne, a ich decyzje jako swojego
rodzaju fanaberie.

W trakcie rozmowy o bardziej szczegółowej ocenie

tych dwóch typów przedszkoli rodzice wskazywali, że
różnią je raczej drobne elementy (w większości wskazujące na słabości przedszkoli niepublicznych). Pierwszym

z nich jest rodzaj budynku, w którym mieści się placówka,
przedszkola niepubliczne (prywatne) często powstają

W tych starych przedszkolach, ja mam takie wra-

żenie, że jak jest stare przedszkole to dużo jest większy

ten plac zabaw, może jest mniej zadbany, ale jest dużo
więcej miejsca. W nowych z kolei drożej kosztował teren,
więc mniej.

Kolejnym elementem, jest rodzaj serwowanego

jedzenia. Jest to niezwykle ważny z perspektywy rodziców aspekt jakości usługi. W przedszkolach publicznych
zazwyczaj funkcjonują kuchnie, które podają domowe

(przynajmniej tak postrzegane jest przez rodziców) jedzenie. Łatwiej jest też skontrolować warunki, w jakich

ono powstaje. Przeważająca większość badanych bardzo
to docenia. Z kolei w wielu przedszkolach niepublicznych

dzieciom podawane jest jedzenie serwowane przez ze-

wnętrzne firmy cateringowe, które z założenia nie budzą
zaufania rodziców.

Ostatnim elementem wyraźnie różniącym (tym

razem na korzyść przedszkoli niepublicznych) te dwa
typy placówek jest szerokość i zróżnicowanie oferty

zajęć dodatkowych. Wszyscy badani wyraźnie dostrzegali dysproporcję możliwości, które proponują przedszkola niepubliczne oraz te prowadzone przy wsparciu

środków samorządowych. Równocześnie jednogłośnie
wskazywano przyczynę tych różnic: zmiany w ustawie,
które – zdaniem rodziców – wyraźnie pogorszyło w tym

wymiarze jakość usługi dostarczanej przez przedszkola
publiczne.

w wynajmowanych domach/willach. Choć wnętrza są

często bardzo ładnie urządzone, to rodzaj budynku zdecydowanie utrudnia poruszanie się małych dzieci po nim

(konieczne jest przemieszczanie się między piętrami).
Z kolei przedszkola publiczne (zwłaszcza te starsze), choć

w ogólnie gorszym stanie, mieszczą się w specjalnie wybudowanych, głównie parterowych budynkach.

Prywatne przedszkola w tej chwili są zakładane na

potęgę na tej zasadzie, mam pomysł, zróbmy coś, wynajmiemy dom i zrobimy sobie przedszkole, natomiast ja
tego nie oczekuję. Dla mnie to nie jest najlepszy pomysł,

bo schody w przedszkolu… przedszkole powinno być od
początku do końca z przeznaczeniem, czyli w parterze.
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OCENA
POSZCZEGÓLNYCH
WYMIARÓW JAKOŚCI
USŁUGI
DOSTĘPNOŚĆ
Ten wymiar oceny jakości usług przedszkolnych zawsze budził największe emocje. Zarówno na terenie
Targówka, jak i Pragi Północ (gdzie również zrealizowano
badanie na ten sam temat) nie został oceniony pozytywnie. Głównymi zastrzeżeniami rodziców wobec przedszkoli
na terenie Targówka była niewystarczająca ilość przedszkoli publicznych (zwłaszcza biorąc pod uwagę
rosnącą ilość nowo wybudowanych osiedli) oraz „migrację” dzieci z terenów Białołęki. Duże emocje budziło
też zjawisko „samotnych matek”, czyli nieuzasadnione
wykorzystywania dotychczasowej procedury zapisu,
przyznającej dodatkowe punkty dla rodziców samotnie
wychowujących dzieci. Sprawia to, że zapisanie dziecka
do przedszkola publicznego oceniane jest jako bardzo
trudne. Warto zauważyć, że sama procedura przez większość badanych oceniana była jako prosta i zrozumiała,
choć pojawiły się pojedyncze głosy wskazujące na niejednoznaczność przepisów. Przede wszystkim odnosi się
to do momentu, w którym określone prawem warunki
(np. posiadanie trójki dzieci) powinny być spełnione: czy
w dniu wypełniania wniosku, czy 1 września.
To jest też kwestia tego typu, że wydaje mi się, że
do przedszkoli nie ma rejonizacji i dużo jest na przykład
dzieci z Białołęki. Oni w ogóle mają kiepską infrastrukturę,
prawda.
Budując nowe osiedla nikt nie myśli o przedszkolach
ani szkołach zupełnie. Stąd tutaj nie możemy się dostać.
My tu mieszkamy, bo przyjeżdżają, przyjmują dzieci spoza
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Rysunek 2 cd:
Różnice pomiędzy przedszkolami
publicznymi i niepublicznymi – technika
projekcyjna z badań jakościowych
Jest
mi przykro, że
mimo, że to ja mieszkam na tej dzielnicy od
pokoleń, to dzieci z nowych osiedli się
dostały.

Mało
płacę i już
wiem, że jestem
zadowolona

Cześć!
Moje dziecko
dostało się
do przedszkola!

Super! Jesteś
szczęściarą!
Moje nie
i mam poblem
i nie wiem
co zrobić.

Szkoda,że
nasze dzieci
nie mogą chodzić
razem do
przedszkola

Dobrze
mają...

A u nas teraz
to naprawdę
jest dobrze.
Płacimy niedużo,
a cały czas
się coś dzieje.
I obiady pyszne!

Za wszystko
trzeba płacić!
A zajęć wcale
nie ma tak
dużo i mało
atrakcyjne...
Do tego catering!

przedszkole publiczne

przedszkole niepubliczne

rejonu.

INFRASTRUKTURA
Infrastruktura przedszkoli publicznych

oceniana jest raczej pozytywnie. Przede wszystkim ze
względu na ich dobre usytuowania i odpowiedni metraż

z pieniędzy rodziców, z pieniędzy gminy, czy jakichś innych

pieniędzy przedszkolnych na pewno były uporządkowane

krzaki na ogródku w ciągu tych siedmiu lat, czy ośmiu jak
tam chodziliśmy.

(zarówno samego budynku, jak i placu zabaw). Choć stan

budynków i przestrzeni wokół budził zastrzeżenia nie-

których badanych (zwłaszcza w porównaniu do przedszkoli publicznych). Pozytywnie na tym tle wyróżnia się

zwłaszcza przedszkole na ulicy Syrokomli, które poda-

wane było jako przykład bardzo dobrze odnowionego
przedszkola publicznego. Głównym zastrzeżeniem większości rodziców wobec przedszkoli jest brak parkingu,

który pozwalałby na swobodne podwiezienie dziecka
do placówki (starsze budynki nie są dostosowane do
dzisiejszych potrzeb).

Ale brak miejsc parkingowych. Tam rano cyrki się

dzieją pod tymi starymi gierkowskimi przedszkolami, tak.
Ludzie nie mają jak wjechać, jak przejechać, nie ma jak się
zatrzymać.

Publiczne przedszkola są na osiedlach w tych drob-

nych, wąskich uliczkach i tam często mieszkańcy parkują
na ulicy.

Część badanych wskazywała na szczególny ro-

dzaj finansowania przeprowadzanych remontów, czy
modernizacji, który opierał się na współpracy z rodzi-

cami. Niektóre placówki, ze względu na brak środków
w budżecie przeznaczonych na remont finansowała je

organizując wraz z rodzicami festyny i zbiórkę pieniędzy

(np. w formie sprzedaży ciast). Odbiór tego typu rozwiązań był ambiwalentny: z jednej strony wskazywał na

przedsiębiorczość i pomysłowość dyrekcji placówki oraz

samych rodziców, z drugiej strony obnażał wyraźny brak
wsparcia ze strony samorządu.

(…) w przedszkolu były kupowane zabawki z ogródka

za pieniądze z festynów, czyli od rodziców. Przedszkole zo-

stało pomalowane raz z zewnątrz, pomalowane i właściwie
wszystkie, nie wiem, kamery, domofony, to wszystko było
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JAKOŚĆ OFERTY/
OBSŁUGI
Przeprowadzone badanie ilościowe pozwoliło na analizę pokazującą wpływ zadowolenia z poszczególnych aspektów świadczenia usług na ogólne zadowolenie z niej.
Jak widać na ogólne zadowolenie z przedszkola
największy wpływ ma dobra ocena współpracy placówki
z rodzicami, czy informowania o działaniach placówki,
a więc czynników odnoszących się do responsywności
placówki – umiejętności dobrej komunikacji z rodzicami.
Z kolei godziny otwarcia i zamknięcia placówki, choć często obecne w dyskusjach na temat przedszkoli, nie mają
jednak tak silnego wpływu na ogólną ocenę placówki.
Dalsze analizy pozwoliły na pokazanie wzajemnych zależności pomiędzy znaczeniem poszczególnych
aspektów usługi przedszkolnej a zadowoleniem z nich.
Jak widać na powyższym wykresie, kompetencje
opiekunów są czynnikiem, do którego badani przywiązują
bardzo dużą wagę będąc równocześni z nich wyraźnie
zadowoleni.
Innym aspektem usługi pozytywnie ocenianym
przez rodziców są godziny zamknięcia placówek – jednak
nie jest to element zbyt silnie wpływający na ogólną
jakość usługi.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden czynnik,
jakim jest współpraca placówki z rodzicami. Jest to element, który okazał się być niezwykle ważny dla badanych,
jednak tylko nieco ponad 40% z nich była z niego bardzo
zadowolona. Poniżej przytaczane są wyniki badania jakościowego w odniesieniu do większości występujących
na wykresie elementów.
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Badani bardzo pozytywnie oceniali ogólną jakość

świadczonych przez przedszkola usług i podejście ich

pracowników do dzieci i rodziców. Szczególnie docenianym element były tygodnie adaptacyjne, które pozwa-

lają zarówno rodzicom, jak i samym dzieciom poznać

Wykres 1:
Wpływ zadowolenia z poszczególnych
aspektów usługi na ogólne zadowolenie

przedszkole, zanim zaczną z niego regularnie korzystać.
Badani podkreślali, że taki sposób wprowadzania w funk-

cjonowanie placówki pozwala na jej lepsze poznanie, co

35%

tym samym zwiększa poczucie bezpieczeństwa zarówno
wśród dzieci, jak i ich rodziców.

Panie od razu przyczepiały karteczki dzieciom, żeby

się nie pomylić. Ja od razu poczułam się spokojnie, że się

30%

nie pomyli tego dziecka z tym dzieckiem. Bardzo fajnie.

Dla mnie było ważne to, że jak później odbierałam

dziecko z przedszkola to mi pani „ciocia”, tam się mówi

25%

ciocia, opowiadała mi dokładnie jak dziecko się zachowy-

wało zaraz po moim wyjściu, ile czasu płakało, to wszystko
było bardzo dobrze przedstawione i miałam pełen obraz

20%

całej sytuacji.

Ocena zajęć (realizowanych w ramach podstawy

programowej) nie różniła się znacząco między tymi oferowanymi przez przedszkola publiczne i niepubliczne.

15%

Wszyscy badani zgodnie podkreślali, że realizowane zajęcia
są ciekawe, często urozmaicane dodatkowymi działaniami (np. teatrzyki, spacery na skrzyżowanie, by uczyć się

10%

zasad ruchu, poznawanie zawodów poprzez spotkania).

Są wycieczki, pójście na plac zabaw, że się bawią,

ale są też wycieczki gdzieś, do parku, do lasu, wtedy coś
się dzieje już zadaniowo.

5%

Dziecko bardzo dużo prac przynosi, malują, w róż-

godziny otwarcia

godziny zamknięcia
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warunki sanitarne

nie, rzeczy na rzecz domu dziecka.

atrakcyjność zajęć dodatkowych

dzieci przynosiły różne niezniszczone, tylko w dobrym sta-

bezpieczeństwo w placówce

(…) są taka fajna inicjatywa jak była niedawno, że

infrastruktura placówki

nia ze strony rodziców były przez nich bardzo doceniane.

dostęp odo informacji o dziecku

akcje, choć rzadkie i wymagające większego zaangażowa-

atrakcyjność podstawy programowej

hospicjum, zbiórka rzeczy dla domów dziecka). Tego typu

szybkość reakcji na problemy

tucje lub organizacje z zewnątrz (np. robienie stroików dla

organizacja zajęć

Nieco rzadziej wymieniano zajęcia angażujące insty-

0%

kompetencje opiekunów

Pomysłowo - coś z niczego.

współpraca przedszkola z rodzicami
inf. o funkcjonowaniu placówki

nej formie wszystko, farby, nie farby, guziczki, szmatki.

Jak pokazują wyniki badania ilościowego, zajęcia

dodatkowe są wskazywane jako bardzo istotne głównie

Wykres 2:
Zależności pomiędzy wagą
przypisywaną do
poszczególnych aspektów usługi
a zadowoleniem z nich

wśród przedstawicieli mniejszych rodzin (rodziny z 1

dzieckiem czy rodziny dwuosobowe). Może to mieć związek z faktem, że w tym przypadku dodatkowe zajęcia,

rozwijające nowe umiejętności u dziecka są szczególnie
ważne i czasami mogą stanowić jedyną okazję do tego
typu rozwoju.

Przyglądając się bliżej zadowoleniu z tego aspektu

usługi można zauważyć, że cechą wyraźnie wpływającą

100%

na ocenę zajęć dodatkowych jest wysokość uiszczanych

kompetencje
opiekunów

90%

dobre zajęcia
podstawowe

opłat za korzystanie z usługi. Wydaje się, że wynika to

współpraca
placówki
z rodzicami

z prostej zależności: im więcej coś kosztuje, tym większe
oczekiwania rodzi. Stąd, wśród badanych płacących najwyższe opłaty najwięcej ocen krytycznych oferty zajęć

80%

dodatkowych.

70%

KADRA

bogate zajęcia
dodatkowe

60%

infrastruktura placówki

Kadra placówek przedszkolnych jest jednym

z najlepiej ocenianych wymiarów usługi. Badani niemal
jednogłośnie oceniali ją bardzo pozytywnie, określając

50%

jako ciepłą, kompetentną i zaangażowaną. Na tak dobry obraz pracowników przedszkola składa się przede

40%

wszystkim umiejętność indywidualnego podejścia do
każdego dziecka (np. znajomość imion i preferencji dzieci,

godziny zamknięcia

30%

nawet w większej grupie), zaangażowanie w proponowa-

ne zabawy, otwartość na indywidualne potrzeby dziecka
(np. większa troska o dziecko szczególnie źle znoszące

20%

rozstanie z rodzicem).

U nas też był ten problem z rozstaniem i pani zapro-

ponowała mojemu dziecku, że jak będzie mu się chciało, to

10%

żeby przyszedł i się do niej przytulał, więc on z tego korzystał

bardzo często, jak było mu smutno, nie było mamy, więc

0%

szedł i do pani się przytulał.

Ja je podziwiam, że pomimo ogromu dzieciaków

one są w stanie powiedzieć, że ty lubisz to, ty lubisz to,
zorientują się, pomóc ukierunkować, to jest też bardzo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

ważne, żeby dziecko czuło, że jest w grupie, ale też jest
bardzo ważne w tym zespole.
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Wykres 3:
Czynniki
scojo-demograficzne
badanych a waga
przywiązywana do zajęć
dodatkowych

liczba osób
w gospodarstwie
domowym
liczba dzieci
w gospodarstwie
domowym

2
3
4
5+
1
2
3+
zupełnie nieważne
raczej nieważne
ani nieważne, ani ważne
raczej ważne
zdecydowanie ważne

Wykres 4:
Czynniki socjo-demograficzne
badanych a zadowolenie
z zajęć dodatkowych

zdecydowanie niezadowolony
raczej niezadowolony
ani niezadowolony, ani zadowolony
raczej zadowolony
zdecydowanie zadowolony

do 50 zł

opłaty za
przedszkole
(miesięcznie)

50–100 zł
101–150 zł
151–200 zł
201–250 zł
250 zł +

0%

10%

20%

30% 40%

50% 60%

70% 80% 90% 100%

Dla badanych kadra przedszkola nie ogranicza się
tylko do opiekunów (choć Ci są szczególnie ważni). Istotne role odgrywa także „woźna”, która choć nie sprawuje
bezpośredniej opieki nad dziećmi jest dobrym źródłem
informacji, a swoim podejściem buduje ogólną atmosferę
w przedszkolu. Dyrekcja również pełni – zdaniem rodziców
– szczególną funkcję. Rodzice doceniali zwłaszcza takie
dyrektorki, które pomimo nadzorczej roli były zawsze
otwarte na rozmowę z rodzicami i dziećmi. Nie była to
jednak postawa powszechna – w niektórych placówkach
dyrekcja była postrzegana jako „ostateczna instancja” do
której zwracano się tylko w szczególnych przypadkach.
Pani dyrektor jest, można wejść, nie trzeba się umawiać, jeśli jest sprawa do załatwienia, a pani dyrektor ma
czas, naprawdę nie ma problemu żadnego.
Ja też nie mam kontaktu w ogóle z panią dyrektor.
Opiekunki tutaj są wystarczające do kontaktu z opiekunkami
wydaje mi się, to już siła wyższa.

RESPONSYWNOŚĆ
Niezwykle ważnym aspektem opieki przedszkolnej z perspektywy rodziców jest współpraca i otwartość pracowników placówki na rodziców i zgłaszane przez
nich kwestie. Przede wszystkim powinno się to objawiać
sprawnym obiegiem informacji – zarówno przekazywania przez pracowników placówki wiadomości na temat
dziecka, jak i otwartość na informacje udzielane przez
rodziców.
Jeśli chodzi o sposób przekazywania informacji
organizacyjnych (dotyczących np. wyjść, spotkań) był on
oceniany jako sprawny przez wszystkich rodziców. W większości przedszkoli podstawowym źródłem informacji jest
tablica z ogłoszeniami, ale każda z placówek wykorzystuje
jeszcze inne kanały dotarcia do rodziców. Część przedszkoli (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) stosuje
narzędzia internetowe: proste strony www lub bardziej
rozbudowane portale internetowe (dokumentujące czas
pobytu dziecka w przedszkolu). Innym sposobem przekazywania informacji są kartki przekazywane przez dziecko
(lub wsadzane do szafek w szatni), plakaty przy wejściu.
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NAJWAŻNIEJSZE
WNIOSKI
Nie ma problemu, jeśli są jakieś informacje dotyczące
ogółu z reguły są wywieszone na tablicy danej grupy.
My dostajemy też przez Internet, przez portal internetowy.
Nieco inaczej wygląda indywidualna wymiana informacji na temat konkretnego dziecka. Tutaj podstawowym
źródłem wiedzy jest opiekunka. Większość badanych bardzo
dobrze oceniała ten rodzaj kontaktu, niektórzy szczególnie
doceniali możliwość bezpośredniego kontaktu z opiekunką
np. przez rozmowy telefonicznie – niektórzy rodzice posiadają prywatny numer telefonu pracownika przedszkola.
Zazwyczaj jednak do rozmów i wymiany wiedzy na temat
dziecka (jego postępów, zachowania, codziennych problemów) dochodzi w momencie zostawiania lub odbierania
dziecka z przedszkola.
I zawsze można zadzwonić. Poprosić opiekunkę
danej grupy.
Oni wiedzą, co moje dziecko jadło, czy umyło ręce,
wszystko wiedzą, wszystko przekazują.
Niektórzy badani wskazywali także na przykłady
szybkiej reakcji przedszkola (jego pracowników), np. na
pojawiające się problemy wychowawcze. Objawiało się to
bardzo dużym zaangażowaniem opiekunek przedszkolnych
w proces wychowawczy. W sytuacjach szczególnie trudnych rodzice i opiekunki podejmowali współpracę i działali zgodnie z tymi samymi zasadami (np. opiekunka wraz
z rodzicami ustalali wspólny system nagród dla dziecka).
Takie podejście jest niezwykle doceniane przez rodziców
i mocno wpływa na ogólną ocenę przedszkola.
U mnie tak było, że Krzycho rozrabiał i był problem,
po hospitacjach musiała mi pomóc pani w przedszkolu, bo
były znaczki za dobre zachowanie, za uzbieranie iluś znaczków było dobrze. Tu miałam 100% poparcia i współpracy,
taka naprawdę, że on wracał z tym znaczkiem albo bez tego
znaczka, w zależności jak ten dzień minął.
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Na podstawie przeprowadzonych badań,

można stwierdzić, że usługi przedszkolne świadczone

na terenie dzielnicy Targówek są oceniane raczej pozy-

tywnie przez swoich odbiorców. Pojawiło się jednak kilka
aspektów usługi, na których warto się skupić:
Lokalizacja przedszkoli

dzielnica jest wyraźnie podzielona na starszą

i nowszą część. Na obszarach, które były rozbudowywane
w ostatnim czasie znajduje się wyraźnie mniej przedszkoli
publicznych

Dostępność przedszkoli

stosunkowo niewielka ilość przedszkoli publicz-

nych wpływa na ich dostępność – korzystanie z przed-

szkola niepublicznego często jest koniecznością, a nie
świadomym wyborem

Przyjazność dzielnic wobec małych dzieci

podobnie jak w przypadku lokalizacji przedszkoli

– dzielnica jest wyraźnie wewnętrznie zróżnicowana pod
względem dostępnej infrastruktury dla rodziców z ma-

łymi dziećmi. W nowszych częściach dzielnicy brakuje
placów zabaw, terenów zielonych, czy oferty kulturalnej
przeznaczonej dla dzieci z tej grupy wiekowej.
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